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Välkommen
Gröna granna sköna
sanna sommar
Du kom så lagom det har
varit kallt
Välkommen
Gröna granna sköna sanna
sommar
O slå dig ner o känn dig
hemma överallt
Nu är det åter tid att ligga
ner vid stranden
O hålla handen på sin vän

En värld i konstant rörelse s. 25
Jim Johansson s. 33
Gungan i Sanden s. 45
Korpo blev en lite tryggare plats s. 49
AARK s. 58

Hip, hip hurra!
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Med detta nummer firar vi fem år med Pro Korpo Bladet. De säger att tiden
går fort då man har roligt, och det stämmer nog. Det är fortfarande roligt och
spännande att få göra tidningen. Att få upptäcka nya bygdeskatter, få
privilegiet att höra och dokumentera en annan persons tankar och historia,
och att få designa annonser och layouta tidningen. Det är ett kreativt arbete
där jag hela tiden får lära mig nya saker.
Men det är förstås också mycket jobb. Det är ingen lätt sak att få allt fixat i
tid till deadline. Speciellt när barnen var nyfödda, eller blivit sjuka mitt i
deadlinesveckan. Det har blivit många sena kvällar och nätter för att få allt
klart i tid. Vissa gånger har jag nog undrat om det alls ska gå vägen, men
trägen vinner, som min pappa skulle säga. I skrivande stund är det lördag
kväll, barnen har äntligen somnat och jag försöker få de sista grejerna fixade
för att skicka iväg bladet till tryck innan måndag.
Är det då värt det? Är det värt att "offra" sina "lediga stunder" och
lördagskvällar på en liten lokal tidning? Just nu skulle jag svara; absolut! Så
länge som ni fortsätter läsa och uppskattar bladet så är det värt det. Så länge
jag känner att det är värdefullt för er så är det värdefullt för mig. Så jag
hoppas att ni fortsätter ta kontakt och berättar vad ni uppskattar med bladet
och vad ni skulle vilja se mer av!
Juninumret är sig likt. Det syns både i bladet och på byn att sommaren
kommer. Och med sommaren kommer Sommarstarten, som äntligen får
ordnas igen efter två års coronapaus. På sidan 5-6 kan ni se årets Sommarstart
program.
På omslaget denna månad ser du 17-åriga Jim Johansson, fotograferad av
Peter Mustelin. På sidan 33 kan du läsa om Jims tankar gällande uppväxten i
Korpo och hans syn på framtiden i skärgården.
Detta och mycket mer hittar du i månadens lokalblad.
Trevlig läsning!

Ida-Kajsa
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Pro Korpo Bladet är en medlemstidning som föreningen Pro Korpo rf distribuerar till
samtliga hushåll i kommundelen Korpo. Medlemmar som bor på annan ort kan få
tidningen hemskickad mot en avgift 60€ per år. Kontakta korpobladet@gmail.com.
Du kan bli medlem genom att kontakta prokorppoo@gmail.com. Medlemsavgiften är 10
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Pro Korpo Bladet on jäsenlehti, jonka Pro Korppoo ry jakaa Korppoon kaupunginosan
kaikkiin talouksiin. Yhdistyksen jäsenet, jotka asuvat muualla, voivat saada lehden
kotiinlähetettynä 60 euron maksua vastaan.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostitse:
prokorppoo@gmail.com. Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa, yhteisöille 30 euroa
vuodessa.
Laissa määritellyn yhdistyksen jäsenluettelon rekisteriselostesteen voivat yhdistyksen
jäsenet halutessaan nähdä yhdistyksen rahastonhoitajalta.
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SOMMARSTART
5

KESASTARTTI

PROGRAM/OHJELMA:

LÖ/LA 11.6.2022
KL. 10-14

kl. 10:00 Öppningstal / Avauspuhe - Sandra Nyberg - Korpo Kulturkorp
kl. 11:00 Miniröris (för barn) / Lastenliikunta - Folkhälsan i Korpo
kl. 11:30 Pausjumppa /Taukojumppa - SkärgårdsHälsan
kl. 11:30 -12:30 Sagoläsning under äppelträden / Satutuokio omenapuiden alla
kl. 12:00 Modevisning / Muotinäytös - Amalias Hem, DAG-15
kl. 13:30 Solhälsningar /Aurinkotervehdykset (yoga) - YamaMama

KORPO HANDEL

kl. 14:00 Traktorkavalkad / Traktorikulkue

Bybutikens dag / Kyläkaupan päivä
Smakprov och erbjudanden / Maistiaisia

TORGET
Torgförsäljning / Torimyynti
Korpo Marthaförening

ja erikoistarjouksia

KORPO HEMBYGDSGÅRD
KOTISEUTUMUSEO

Folkhälsan i Korpo

Pop-up café / Pop-up kahvila

Korpo Sea Jazz

Smedjan öppen / Sepän paja auki

Korpo ~ Nagu ~ Houtskär Lions: lopptorg / kirpputori

Försäljning av smidesprodukter /

ElinaWee: kläder tillverkade i Korpo. Pysselbord för barn. /
Korppoossa valmistettuja vaatteita sekä askartelupöytä lapsille

Taontatuotteiden myynti

DAG-15

Korpo Bibliotek: bokstavsorientering i Kyrkbyn / Korppoon kirjasto:

Amalias Hem modevisning

Aakkossuunnistus kirkonkylässä.

/ Muotinäytös kl. 12

Pro Korpo säljer den nya Korpo Vimpeln / Korppoon viiri myynnissä

Utställning av traktorer /

SkärgårdsHälsan: pausjumppa & massage drop in / Taukojumppa &

Traktorinäyttely

drop-in hieronta.
Pargas Stads ungdomssida: Husbil med ungdomsarbete vid gluggen/

TROLLBACKA B&B

Nuorisolle suunnattu asuntoauto

Öppet hus / Avoimet ovet

Röda Korset: första hjälpen & lotteri / Ensiapu & arvonta

kl. 12-14

Korpo FBK: Förstahandssläckning / Ensisammutusoppi

Kaffeservering / Kahvitarjoilu

TELEBERGET

KORPOCENTER
Utställning av retrobilar /

Niinmun butiken öppnar för sommaren.

Retroautonäyttely

Alla normalpriser -15%. / Kesän avajaiset,
kaikki normaalihintaiset -15%

HJALMAR'S

Träarbeten / Puutyöt: Mikko Kostiainen.

Fisksoppa / Kalakeitto
Middag & Stand-up show på kvällen
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(förhandsbokning) / Illallinen ja Stand-up
show illalla (ennakovaraus)

BMA-MILJÖ

Italienska (IL Primo) glassportioner / Italialaisia jäätelöannoksia
Gasballonger till barnen så långt det räcker / Kaasupalloja lapsille
Uppblåsbara simleksaker till specialpris / Puhallettavat uimalelut erikoishintaan

RUMAR STRAND

BLOMBUTIKEN / KUKKAKAUPPA

Skattjakt för barn kl. 16-18, alla barn

Blombutiken firar sommarstart med olika

som deltar i jakten får en gratis glass

erbjudanden / Kukkakauppa juhlii kesästarttia

/ Aarrejahti lapsille klo. 16-18, kaikille

erikoistarjouksilla

osallistujille ilmainen jäätelö

VERKAN
Kimitoöns båtcenter: provkörning och uppvisning av båtar / Veneiden koeajo ja esittely
Hartwall: smakprov av säsongens dryckesnyheter / Maistiaisia sesongin juomauutuuksista
Korpo FBK visar upp sin nya brandbåt / Uuden paloveneen esittely
K-auto visar upp sina nya hybrid- och elbilar, gratis fisksoppa åt alla som provkör./ Hybrid- ja
sähköautojen esittely ja koeajo. Ilmainen kalakeitto koeajon tehneelle.
Paraisten Venekeskus utför service på uppblåsbara flytvästar / Paukkuliivien huolto.
SW-energia berättar om solenergi och omvänd osmos / Aurinkoenergia ja käänteinen osmoosi
Luxio Oy visar upp säsongens finaste terassprofiler mm / Kauden hienoimmat terassiprofiilit jne
Vertikal wood att bygga med stående stockar / Pystyhirsirakentaminen.
Korpo sjöfarare besiktning av båtar samt försäljning av Kos-prylar (även på söndag) / Veneiden
katsastus sekä KoS-tuotteiden myynti (myös sunnuntaina)
Verkan Sea Shop presenterar årets nyheter / Vuoden uutuudet.
JJ’s Pizzeria erbjuder dagens pizza till specialpris / Päivän pitsa erikoihintaan
Rami Tapper fungerar som konferencier, live musik på kvällen / Juontana toimii Rami Tapper, illalla tarjolla
Live musiikkia.
Korpo Kajakbod gratis testa på SUP-brädor och kajaker. Hot Dog-försäljning och bra stämning. / SUPlautojen ja kajakkien ilmaiskokeilu. Hot Dog-mynti ja hyvä fiilistä.
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Nu av bättre kvalitet! / Uusi parempi laatu!
Finns att köpa på restaurang Hjalmars eller ta kontakt via mail: prokorppoo@gmail.com
Myydään Ravintola Hjalmarsissa ja voit myös tilata viirin ottamalla meihin yhteyttä
prokorppoo@gmail.com

Specialerbjudande
för medlemmar i ProKorpo
(eller för personer som ansöker om
medlemskap) 75 euro.

Erikoistarjous
Pro Korppoon jäsenille
(tai jäsenyyttä hakeville) 75
euroa.

Händelsekalendern i juni

Kesäkuun tapahtumakalenteri
hela juni

Kristina Koskinens utställning ”Skärgårdsrötter”
utställning "Migration"

hela juni
2.6

kl. 20

4.6

Korpo Bibliotek
Skärgårdscentrum Korpoström
se annonsen s. 27

Pub Quiz

Restaurang Hjalmar's

Live music + Ribs & Wings @Buffalo

Restaurang Buffalo
Korpo Kyrka

5.6

kl. 15

8.6

kl. 18

Förevisning av användning av defibrillator

Korpo Brandstation

10.6

kl. 18-

Happy Friday @Hjalmar's

Restaurang Hjalmar's

10.6

Pingstdagens högmässa

Invigning av förnyade Korpo Handel

Korpo Handel

Sommarstart i Korpo

se programmet sidan 5-6

11.6

kl. 10-

11.6

kl. 9-

Bybutikens dag

Korpo Handel

12.6

kl. 11

Suomenkielinen messu

Korpo Kyrka

12.6

kl. 16

17.6

kl. 20

18.6

Konsert: "Sinfonior för en fiol"
Music Quiz

Restaurang Hjalmar's

Live music @Buffalo

Restaurang Buffalo

19.6

kl. 11

Högmässa med konfirmation

20.6

kl. 10

Knattelabbet öppnar

22.6

kl. 18

Norrskataorgeln 140 år

23.6

kl. 18

24-25.6

Pop-up yoga

Norrskata Kyrka
se annons s. 29

Korpo Hembygdsgård

Midsommargudstjänst med kaffeservering

26.6

kl. 16

Sommargudstjänst i Norrskata kyrka

29.6-1.7

Skärgårdscentrum Korpoström
se annonsen s. 27

Restaurang Buffalo

kl. 16

kl. 18

Korpo Kyrka

Showdown midsommardans och DJ Iso
A&Co disco event @ Buffalo

25.6

28.6

Korpo Gård

Pop-up yoga
Konst och Naturläger

Norrskata Kyrka
se annons s. 29
se annonsen s. 14
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Korpo Hembygdsmuseum
11

Kotiseutumuseo
Sommaren 2022
Öppet alla dagar- Avoinna
joka päivä – Open daily

27.6.-7.8. kl. 10.00-16.00
Övriga tider i juni och augusti
enligt överenskommelse.
Inträde – pääsymaksu - entrance fee

4 € per person, barn under 12 år gratis
På det fina gårdstunet finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till
hembygdsgården från olika delar av Korpo. I de pittoreska stugorna och
bodarna finns unika samlingar som berättar om livet förr i den åboländska
skärgården.
Evenemang & aktiviteter i juni:
Lördagen den 11.6 Sommarstart. Pop-up cafe. Smeden Rolf Eriksson på plats i
smedjan.
Lördagen den 25.6 midsommargudstjänst med kaffeservering tillsammans med
Korpo kapellförsamling.

Hemsida | Korpo Hembygdsmuseum
(www.korpo.hembygd.fi/start)
Facebook sida | Korpo
Hembygdsförening
#korpohembygdsmuseum
#korpohembygdsförening

Adress och kontakt:
Strömmavägen 39, 21710 Korpo
040 741 0545 (hembygdsmuseet)
korpohembygd@gmail.com
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KORPO KULTURGILLE R.F. ORDNAR TILLSAMMANS
MED PIRKANMAAN BAROKKI KONSERTEN

"SINFONIOR FÖR EN FIOL"
PÅ KORPO GÅRD SÖNDAGEN DEN 12.6 KL. 16:00
BILJETTERNA KOSTAR 20 EURO. I
BILJETTPRISET INGÅR KAFFESERVERING FÖRE
ELLER EFTER KONSERTEN.
VÄLKOMMEN MED.

KORPO KULTURGILLE R.F. JÄRJESTÄÄ YHDESSÄ
PIRKANMAAN BAROKIN KANSSA KONSERTIN

"SINFONIOITA YHDELLE VIULULLE"
KONSERTTI PIDETÄÄN KORPPOON
KARTANOSSA 12.6 KLO 16:00
LIPUN HINTA ON 20 EUROA SISÄLTÄÄ
KAHVITARJOILUN JOKO ENNEN
KONSERTTIA TAI KONSERTIN JÄLKEEN.
TERVETULOA MUKAAN.

MUSIKER
AIRA MARIA LEHTIPUU, VIULU
EERO PALVIAINEN, LUUTTU
LOUNA HOSIA, SELLO
MARIANNA HENRIKSSON, CEMBALO JA URUT
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UBUNTU PRODUCTIONS
FOTOGRAFERING MED DRÖNARE
Vill du ha en spektakulär flygbild av din stuga, hus
eller gård? Jag kommer att använda det bästa ljuset
och hitta den bästa vinkeln för att få den plats i
skärgården du älskar allra mest att skina.
FOTOGRAFERING + 1 INRAMAD BILD 40X80CM

390€
FAMILJEFOTOGRAFERING
Oavsett om du firar ett speciellt tillfälle, behöver en
unik present, eller om du vill ha vackra minnen av din
familj i denna vackra skärgård, är detta ditt paket.
1,5H FOTOGRAFERING
(20 - 35 REDIGERADE BILDER)

350€

PARFOTOGRAFERING
Ni är kära och ni tillbringar tid tillsammans i skärgården.
Detta paket är för er! Tillsammans kommer vi att skapa
några magiska bilder som kommer att påminna er för
alltid om detta ögonblick <3
1 H FOTOGRAFERING (20 - 35 REDIGERADE BILDER)

AARÓN BLANCO TEJEDOR
INFO@UBUNTUPRODUCTIONS.FI
+358 (0)456 178 335

280€
PLANERAR DU DITT BRÖLLOP FÖR
SOMMAREN 2023? BOKA MINA
TJÄNSTER NU INNAN SOMMAREN
ÄR FULLBOKAD.
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Föreningspresentation i Pro Korpo Bladet.
Varje månad presenterar vi en förening
som är verksam i Korpo. Nu har turen
kommit till Folkhälsan i Korpo r.f.

i Korpo r.f.
Föreningens namn: Folkhälsan i Korpo r.f.

god anda och välbefinnande för alla

Antalet medlemmar: 123

som vistas i Korpo, såväl fastboende som

Aktiv sedan: 1995

deltidsboende.

Ordförande i föreningen:

Vi

Robert Runeberg 050-5883003

verksamhet, och du får också gärna

tar

gärna

emot

Kontaktinformation:

komma med i föreningen och påverka

korpofolkhalsan@gmail.com

föreningens

arbete.

förslag

Genom

att

till

bli

medlem i Folkhälsan i Korpo verkar du för
Folkhälsan i Korpo har verksamhet för

välmående i Korpo. Kort sagt folkhälsan i

alla åldersgrupper. För barn erbjuds bl.a.

Korpo.

simskola, spelkvällar, danskurs och popup verksamhet. För vuxna ordnas bl.a.
motionskampanjer och vinterbad, och
för äldre erbjuder föreningen i samarbete
med Skärgårdshälsan verksamhet på

Vill du bli medlem i Folkhälsan eller
känner du någon som skulle vilja bli det?
Det

går

enkelt

genom

att

fylla

i

blanketten du hittar om du använder

Regnbågen.

web-adressen nedan. Välj "Folkhälsan i

Föreningen har en aktiv styrelse som

Medlemsavgiften för i år är 10€/person

planerar och förverkligar verksamheten.

eller 15€/familj.

Mycket

https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-

Korpo"

av

luciafirandet

verksamheten,
i

Korpo

t.ex.

genomförs

i

samarbete med andra föreningar och
organisationer.

som

din

lokalförening.

medlem/
Mer info om Folkhälsan i Korpo och vår
verksamhet

hittar

du

främst

på

Folkhälsan i Korpo och dess medlemmar

Facebook. Där finns aktuell information

deltar aktivt i skapandet av gemenskap,

om verksamheten och olika evenemang.
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Folkhälsans Simskola
11.- 22.7. 2022, Likholmen, Korpo
Kom ihåg att anmäla ert barns deltagande, sista
anmälningsdagen är 10.7. Anmäler gör du på adressen:
https://www.folkhalsan.fi/aktivitet/barn-och-ungdomar/simskolor

Grupper:
11.-15.7

Nybörjare 4-6 år (en veckas kurs)

18.-22.7

Nybörjare 6 + (en veckas kurs)

11.-22.7. Märkestagare - intresse 6 + (två veckors kurs)
11.-22.7

Teknik 6år+ (två veckors kurs)

Obs! Grupperna kan justeras, vi meddelar
föräldrarna före simskolan börjar.

Simskola för vuxna ordnas vid behov. Anmäl dig!
Puhumme myös suomea / We also speak English

Simskoleavgifter:
1 veckas kurs (nybörjare):
40€ icke medlem / 30€ medlem
Syskonrabatt:
30€ icke medlem/ 20€ medlem
2 veckors kurs
(intresse & teknik 6+) :
70€ icke medlem
40€ medlem
Syskonrabatt:
50€ icke medlem / 30€ medlem

Frågor? Kontakta gärna: korpofolkhalsan@gmail.com, Laura Garcia +358451702169

Vill du bli medlem i Folkhälsan? Ansök om medlemskap på
https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/ Avgiften är 10€/ år/person eller 15€/år/familj

BMA Miljö
www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi

Cafe, Kahvila

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-17:00
9:00-14:00
Lö/La
Lunch må-fre
Lounas ma-pe

0400 437 569, Micke,
bl.a. byggmaterial, avfallshantering,
transporter
040 8372 155, Marcus,
bl.a. byggmaterial, avfallshantering,
transporter
0400 743 308, Benkko,
skåpbilen, linjebilen

Öppettider från /
Aukioloajat alkaen

20.6

Jokinens
kött till salu/ liha
myynnissä

10:30-14

må/ma-fr/pe: 8-18
lö/la: 9-15

BMA firar sommarstart 11.6!
Italienska (IL Primo)
glassportioner
Gasballonger för barnen
Erbjudanen på Simleksaker
(uppblåsbara)

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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SOMMARENS ÖPPETTIDER FR.O.M 5.6
KESÄN AUKIOLO-AJAT ALKAEN 5.6

ÖPPET/AVOINNA
MÅ - TO/MA.TO

11 - 22

Köket / Keittiö

11 - 21

FRE & LÖ/PE & LA

11 - 24

Köket / Keittiö

11 - 21

12 - 20

Köket / Keittiö

12 - 19

SÖ/SU

HAPPY FRIDAY 10.6
kl. 18 - 20.00 Pizza- & Sallads buffé /
Pizza- & Sallattibuffe 12,00 €/henk/pers.
kl./klo 20.00 PUB-BINGO

PUB-QUIZ

MUSIC-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo.20.00

10.6

3.6

17.6

PUB - BINGO

0400-800 307

www.hjalmars.fi
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Visst vill jag njuta av sommaren 2022!

1

2
3

SkärgårdsHälsans sommarpaket
Hälsokit för stugsittaren:

92 €

45min klassisk Massage och 45min Fysioterapi
Få kroppen i skick efter vårens gårdsarbeten och njut av
sommaren utan muskelspänningar!

(normalpris 97€)

Giltighetstid 31.8.2022

Uppfriskande kroppsvårdskur
30min Fasciabehandling och 60min Skärimassage
Få bättre rörelse i kroppen genom fasciabehandling och ladda
batterierna med vår avkopplande och återhämtande
skärimassage.

119 €
(normalpris 129€)

Giltighetstid 31.8.2022

Vattenjumppa i havet i Korpo, Nagu och Pargas 27.6-4.8.2022
Våga vara lite smågalen och ha roligt med oss under våra 30 minuters
vattenjumppapass i havet!
Vid förhandsanmälningar, före 20.6, har du möjlighet att under 6 veckor delta i
vattenjumppa på respektive ort för 48€. Engångsavgift 10€. Vi önskar 12
förhandsanmälningar per ort. Anmälan: amanda.lehtinen@skargardshalsan.fi.
Korpo, Likholmen
Pargas, Norrby
Nagu, Framnäs

Måndagar: 27.6, 4.7, 11.7, 18.7, 25.7, 1.8.
Tisdagar: 28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 2.8.
Torsdagar: 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.8.

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

kl. 17.30-18
kl. 17.30-18
kl. 17.30-18

www.skargardshalsan.fi
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Må / Ma - Lö / La

9 - 20

Sö / Su

10 - 18

Midsommarafton/Juhannusaatto 24.6 9 - 18
Midsommardagen/Juhannuspäivä 25.6 10 - 18

Paketpunkt / Pakettipiste

PÅ NÄTET
24 H
VERKOSSA
k-ruoka.fi
Beställ maten hem, till stugan,
båten eller förbindelsebåten.
Tilaa ruoat kotiin, mökille,
veneelle tai yhteysalukselle
Hemleverans: tisdagar & fredagar
Kotiinkuljetus: tiistaisin & perjantaisin

Handelsmansvägen 2, 21710 Korpo • 02 4635335 • kristian.eklund@k-market.com
korpohandel.fi • https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-korpo-handel

fre / pe

10.6
lö / la

11.6

Invigning av förnyade Korpo Handel
Uudistetun Korpo Handelin avajaiset
kaffe&tårta/kakkukahvit
Jordkällaren förevisar sina delikatesser
Jordkällaren esittää herkkujaan

Bybutiksdagen/Kyläkauppapäivä
Savuhovi ger smakprov på sina grillkorvar
Savuhovi maistattaa grillimakkaroitaan

Specialerbjudanden och lotterier i butiken hela
veckoslutet 10-13.6
Erikoistarjouksia ja arpajaisia kaupassa koko
viikonlopun aikana 10-13.6.

24
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En värld i konstant rörelse
Skärgårdscentrum
Korpoströms nya utställning
öppnade
Söndagen

den

1

maj

öppnade

Skärgårdscentrets nya huvudutställning i
samtidskonst. Migration är både temat
och

namnet

på

utställningen,

men

migration är även temat som berör hela
verksamheten

i

Skärgårdscentret

de

kommande två åren.
Ett femtiotal människor hade samlats för
att ta del av vernissagen och fira första
maj i konstens och kulturens tecken.

Skärgårdscentrets
chef

Tuuli

nya

Toivola

verksamhetsönskade

alla

välkomna och berättade om processen
bakom

utställningen.

Utställningens

kurator, Sandra Nyberg,
kuraterat

den

utställningen

som

mycket

”Victor

även

populära

Westerholm

i

Skärgården”, tackade konstnärerna för
deras arbete och påtalade temats
aktualitet. Migration är också ett tema
som

ligger

hjärtat,

då

henne
hon

själv

varmt

både

om

under

flyktingvågen 2015 och nu med kriget i
Ukraina, varit en eldsjäl i arbetet med
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att ta emot och integrera flyktingar i

Vernissagen

skärgården.

program för de yngsta besökarna, då

I

den

nya

utställningen

har

åtta

konstnärer / konstnärsduon granskat
flyttningsrörelser genom tiderna och vad
migration

i

ett

bredare

perspektiv

betyder idag. Migrationen av människor,
djur och växter är en ständigt pågående
företeelse, och motivet till att upprota sig

bjöd

också

Skärgårdshavets
område

på

roligt

UNESCO

Biosfär- 26
Biosfärsakademin

med

ordnade intressant program för barnen.
Bl.a.

kunde

de

fågelmigration

lära

via

sig

de

mer

nya

om

digitala

spelen på pekskärmen och odla potatis
i Biosfärområdets odlingslåda.

eller slå rot kan vara många. Världskriser
så som klimatförändring, hungersnöd
och krig sätter mängder av människor i
flykt, men det finns också andra orsaker
till migration så som arbete, kärlek,
studier

med

mera.

Med

människan

migrerar även andra djur och växter.

Hantverkstaden, med Korpo Kulturgille,
Korpo Hembygdsförening och Korpo
Marthaförening i spetsen, deltar även
de i utställningen med ett verk som
tangerar migrationen i Korpo. På ett väl
överskådligt sätt markeras Korpos 791
invånare

med

olika

fågelarter,

Den nya verksamhetschefen för
Skärgårdscentrum Korpoström Tuuli Toivola
(t.v.) hälsade alla besökare välkomna
tillsammans med kurator Sandra Nyberg.

beroende på var de är födda.

Skärgården har genom tiderna också

konstnärer år 2022 är: Rainio & Roberts,

berörts

av

flyttningsrörelser

–

såväl

invandring som utvandring, och har
p.g.a.

sjöfarten

varit

historiskt

mycket

migration.

I

ett

ställe

med

genomfart

utställningen

och

behandlas

frågor och perspektiv som är relevanta
för skärgården, men även universellt.

Utställningen är öppen kl. 11-17 varje dag
under

högsäsong.

Medverkande

IC-98, Dzamil Kamanger, Kalle Hamm &
Band of Weeds, Päivi Vaarula, Jessica
Koivistonen,

Lilli

Haapala

Jalasmäki och Giles Duley.
Text: Ida-Kajsa Johansson
Foto: Aarón Blanco Tejedor

&

Juri
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Biljetter / liput: 8€/5€/0€ eller museikort/museokortti
Utställningen öppen / Näyttely avoinna: fre/pe-sön/su kl. 11-15 och på
beställning fram till den 12.6. / Sekä tilauksesta 12.6 asti.
Under högsäsongen / Sesonkiaikana (13.6-14.8) öppen varje dag/avoinna
joka päivä 11-17 (förutom på midsommaren/poikkeuksena juhannus; fre
24.6 öppet kl. 11-14, stängd/suljettu lö-sö 25-26.6)

Restaurangen öppen / Ravintola auki:
3.6-19.6
må/ma -to
fre/pe
lö/la
sö/su

12-19
12-20
12-20
12-17

20.6alla dagar / joka päivä
kl./klo 11-22
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STORPENSOR MULTI-SERVICE
BYGG- OCH FASTIGHETSSERVICE
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RAKENNUS- JA KIINTEISTÖPALVELUT

ST O

PALV

EL

FLERA ÅRS ERFARENHET
AV ATT ARBETA I
SKÄRGÅRDEN:
fastighetsservice
VVS-arbeten
renovering
byggnation
ved- och skogsarbeten
båttransport
olika arbeten enligt behov

Ta kontakt - Ota yhteyttä!
045 803 4299
storpensor.multiservice@gmail.com

Storpensor multi-service
www.storpensor.fi

MARIA OCH JENS WICKSTRÖM

USEAMMAN VUODEN KOKEMUS
SAARISTO-OLOSUHTEISSA
TOIMIMISESTA
kiinteistöpalvelut
LVI-työt
remontointi
rakentaminen
metsätyöt ja polttopuut
venekuljetukset
erilaisia töitä tarpeen mukaan

M a e k l a , e r f a s t i g h e t s m ä k la re m e d
S k ä r g å r d e n s o m s p e c i a lit e t.
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Kontakta oss! Vi är äkta, lokala, glada och med lång erfarenhet

KURLOT, HOUTSKARI

Högholm, en egen holme på 2,53 hektar endast
ett par kilometer sydväst om Korpoström. RA1, 335
m2 byggrätt.
Högholm, 2,53 ha kokoinen vaihteleva maastoinen
oma saari. RA1, 335 m2 rakennusoikeutta.

Kurlot, oma saari Houtskarissa,
RA2 rakennusoikeus, 400m2, 2,809 ha.
Kurlot, egen holme i Houtskär, RA2 byggrätt,
400m2, 2.809 ha.

ÄNKIS. NORRSKATA
Vacker fastighet med otrolig utsikt över faret, en
sluttningstomt med bra med byggrätt för fritidsboende,
RA1, 280 m2. Bilväg fram och el vid tomtgränsen.
Kaunuis kiinteistö missä mahtavat maisemat väylälle,
rinnetontti millä hyvä rakennusoikeus vapaa-ajan
asunnolle, RA1, 280 m2. Autotie ja sähköt tontin rajalla.

LÅNHOLM, NAUVO

HÖGHOLM, KORPPOO

och kunskap om Skärgården!

Uskomattoman kaunis rantatontti Lånholmin
saaressa, Nauvossa, RA1, 200m2.
Otroligt fin strandtomt på ön Lånholm, precis
utanför byn Qviflax i Nagu. RA1, 200 m2.
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Porträtt av
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JIM
JOHANSSON
Bonäs

Jim Johansson tillhör den fjärde generationen i sin släkt som vuxit upp i Bonäs
Södergård i Korpo. När man talar med Jim kan man knappt tro att han är så ung
som 17 år. Kanske är det uppväxten på en gård och det ansvar det medför som
gjort att han är så mogen för sin ålder? Jim studerar just nu andra året till
vaktmaskinmästare i Aboa Mare i Åbo, men han är också intresserad av jordbruk
och funderar på att studera det i framtiden.
Peter Mustelin träffade Jim för att ta hans porträtt, och passade samtidigt på att
intervjua honom om hans uppväxt i Korpo och hur han ser på framtiden här.

// Jim, du har vuxit upp i Korpo och
har dina rötter djupt rotade på ön.
Vilka tycker du är fördelarna med att
växa upp på en ö i skärgården? Och
finns det någon nackdel, något du
känner att du har missat p.g.a din
uppväxt i Korpo?
Jag tycker nog att det mest finns
fördelar med att bo i skärgården. Här
är lugnt, det är passligt mycket
människor och man får vara för sig
själv. Det finns inte heller för mycket
av något. Vi har t.ex. en butik, inte
massor av butiker. Och alla är trevliga
och man kan prata med vem som helst
utan att känna sig dömd. Det är ett litet
samhälle där det finns plats för alla
sorters människor och där alla är
välkomna.

Den enda nackdelen jag kan se är
vägförbindelserna, dvs. färjorna. Det
tar så lång tid att åka in till stan och
tillbaka ut till Korpo. Det är ju inte så
långa avstånd i kilometer, men
färjorna tar tid. Och om man vill spela
ishockey eller hålla på med andra
hobbyer måste man oftast åka in till
Pargas, men det är inget som jag
egentligen har saknat. Jag grejar med
mitt och har varit med i sådan
verksamhet som ordnas på Korpo,
som t.ex. frivilliga brandkåren. Jag är
nöjd med det som finns här.

// Du säger att man får vara för sig
själv, men samtidigt upplever jag dig
som en mycket social person. Hur
går det ihop?

Foto av Peter Mustelin

|

Text av Ida-Kajsa Johansson
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Det är roligt att träffa folk, men man

35 behöver också tid för sig själv. Man

kan slappna av på ett annat sätt då
man bor på en gård än då man bor i
en lägenhet i ett höghus. Nu när jag
studerar i stan bor jag i en lägenhet
och det bara kliar i fingrarna! Man kan
inte gå ut och greja med något på
gården, bara sitta inne och göra
ingenting. Det passar inte mig.
// Hur ser du på din framtid? Skulle
du vilja flytta tillbaka till Korpo efter
dina studier?

Nog har jag tänkt bo i Korpo, inte
skulle jag klara av att bo i stan.
Egentligen känns det inte som att jag
har flyttat bort, fastän jag nu studerar i
Åbo. Då man studerar sjöfart så spelar
det egentligen ingen roll var man bor
eftersom man är så mycket borta
hemifrån.
// Hur mycket påverkade viljan att bo
kvar i Korpo valet av studier?

När jag valde vilken skola jag skulle
studera i efter högstadiet så var nog
närheten till Korpo central. Man är ju
illa tvungen att flytta från Korpo när
man ska studera. Jag funderade först
på att studera till plåtslagare, men den
skolan finns i Karis och det kändes lite
avsides. Sedan finns sjöfart och där får
man lära sig om maskiner och metall
på samma gång. Att få vara ute på sjön
är viktigt för mig, så därför tänkte jag
att sjöfart skulle passa mig bra.

N61

// Är du mer intresserad av
förbindelserbåtar som färjor, eller
skulle du vilja åka längre bort, t.ex.
utomlands?
Nog skulle det vara roligt att fara ut på
långfart också, men om man tänker
vidare på framtiden så är det
egentligen nu man borde göra det
isåfall, innan man stadgar sig och
bildar familj. Då är det inte så roligt
att vara borta flera veckor i rad.
//Du tog upp det här med att rota sig
och bilda familj. Korpo än ändå en är
rätt så liten ort. Hur lätt tänker du att
det är att hitta en partner som också
vill bo ute i skärgården?
Det är klart att det inte är alla som vill
bo i skärgården, men om man hittar
en person som vill det så delar man ju
ganska långt samma värderingar och
intressen.
// Hur ser du på Korpos framtid? Hur
tror du livet här ser ut om 20-30 år?
Ja-a, det är nog en bra fråga! Det är ju
nog lite oroväckande då man ser hur
antalet elever minskar för varje år och
man funderar på hur det ska gå med
skolan på längre sikt. Nog tror jag
ändå starkt på Korpos framtid, att folk
kommer vilja flytta hit och bo här.
Det är ändå en viss charm med att
flytta till skärgården. Här är allt nära,
vi har sjön och fin natur. Jag tror att
de fastboende kommer att minska,
speciellt på utskärsholmarna, men jag
tror nog att det kommer finnas
människor som vill bo här.
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Täältä seuraa suomenkielinen käännös

Jim Johansson on sukunsa neljäs
sukupolvi, joka on kasvanut Bonäs
Södergårdissa Korppoossa. Kun puhuu
Jimin kanssa, on vaikea uskoa, että hän
on vasta 17-vuotias. Ehkä varttuminen
maatilalla ja sen mukanaan tuoma
vastuu on aiheuttanut sen, että hän on
ikäänsä nähden kypsä? Jim opiskelee
juuri
nyt
toista
vuotta
vahtikonemestariksi Aboa Maressa
Turussa,
mutta
hän
on
myös
kiinnostunut
maanviljelyksestä,
ja
ajattelee opiskella sitä tulevaisuudessa.
Peter
Mustelin
tapasi
Jimin
valokuvatakseen
hänet,
ja
otti
tilaisuudesta vaarin haastatellakseen
häntä
hänen
varttumisestaan
Korppoossa ja millaisena hän näkee
tulevaisuuden täällä.
// Jim, olet varttunut Korppoossa, ja
juuresi ovat syvällä tässä saaressa.
Mitä etuja on kasvaa saaressa täällä
saaristossa? Ja onko siinä haittoja,
jotain, mitä tunnet sinulta puuttuvan
sen takia, että vartuit Korppoossa?

Mielestäni saaristossa varttumisessa on
enimmäkseen
etuja.Täällä
on
rauhallista, juuri sopiva määrä ihmisiä,
ja voi olla rauhassa. Myöskään ei ole
mistään liian paljoa. Esimerkiksi meillä
on yksi kauppa, eikä suurta määrää
kauppoja. Ja kaikki ovat mukavia, ja
voi puhua kenen kanssa tahansa, ilman
että tuntee itseään arvostelluksi. Tämä

on pieni yhteisö, jossa on tilaa
kaikenlaisille ihmisille, ja jossa kaikki
ovat tervetulleita.
Minusta
ainoa
haitta
on
tieyhteyksissä, ts. lautat.Kaupunkiin
ajaminen ja Korppooseen palaaminen
vie paljon aikaa. Matkahan ei
kilometrissä ole niin pitkä, mutta
lautat vievät aikaa. Jos haluat pelata
jääkiekkoa tai harrastaa jotain muuta,
pitää yleensä matkustaa Paraisille,
mutta en ole oikeastaan kaivannut
mitään. Puuhaan omissa touhuissani
ja olen ottanut osaa aktiviteetteihin,
joita järjestetään Korppoossa, kuten
esim.
vapaapalokunta.
Olen
tyytyväinen siihen mitä täällä on.
// Sanot, että täällä voi olla itsekseen,
mutta samanaikaisesti koen sinut
erittäin sosiaaliseksi henkilöksi.
Mitenkä tämä käy yhteen?

On kiva tavata ihmisiä, mutta
tarvitsen myös aikaa itselleni. Kun
asuu maatilalla, voi rentoutua toisella
tavalla
kuin
asuessa
kerrostaloasunnossa. Nyt kun opiskelen
kaupungissa, asun asunnossa, ja ihan
sormissa syhyy! Ei voi lähteä ulos ja
tehdä ulkotöitä, vain istua sisällä
mitään tekemättä. Se ei sovi minulle.
// Miten näet tulevaisuutesi?
Haluaisitko palata Korppooseen
opintojesi jälkeen?

Kyllä aion asua Korppoossa, en
pärjäisi kaupungissa.Itse asiassa en
tunne muuttaneeni pois, vaikka
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Turussa. Kun opiskelee
merenkulkua, ei ole väliä missä asuu,
kun kuitenkin on paljon poissa kotoa.
// Miten paljon halusi jäädä asumaan
Korppooseen vaikutti opintojesi
valintaan?

Kun valitsin koulun oppikoulun
jälkeen, läheisyys Korppooseen oli
hyvin tärkeä. Pitäähän valitettavasti
muuttaa Korppoosta pois kun haluaa
opiskella. Aluksi ajattelin opiskella
peltisepäksi, mutta koulu on Karjaalla,
ja
se
tuntui
vähän
etäiseltä.
Merenkulkua
opiskellessa
voi
opiskella
koneita
ja
metallitöitä
samaan aikaan. Minulle on tärkeää olla
merellä,
ja
siksi
uskoin,
että
merenkulku sopisi minulle hyvin.
// Oletko kiinnostuneempi
yhteysaluksista kuten lautoista, vai
haluaisitko matkustaa pidemmälle,
esim. ulkomaille?

Olisihan
hauskaa
lähteä
pidemmillekin matkoille, mutta jos
ajattelee tulevaisuutta, pitäisi lähteä
nyt, ennen kuin asettuu aloilleen ja
perustaa perheen. Ei ole niin hauskaa
olla viikkokaupalla poissa kotoa.
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asua, niin silloinhan on paljon yhteisiä
arvoja ja mielenkiinnon kohteita.
// Miten näet Korppoon
tulevaisuuden? Millaiselta uskoisit
elämän täällä näyttävän 20-30
vuoden kuluttua?

Jaha, tämä onkin hyvä kysymys!
Kyllähän vähän huolestuttaa, kun
näkee koulun oppilaiden määrän
vähenevän joka vuosi, ja se panee
ajattelemaan, mitä koululle tulee
tapahtumaan
pitkällä
tähtäimellä.
Kuitenkin uskon vahvasti Korppoon
tulevaisuuteen, ja ihmiset tulevat
haluamaan muuttaa tänne ja asua
täällä. Saaristoon muuttamisessa on
tietty viehätys. Kaikki on lähellä, on
meri ja on hieno luonto. Vakituiset
asukkaat
tulevat
vähenemään,
erityisesti
ulkosaaristossa,
mutta
uskon, että tulee olemaan ihmisiä,
jotka haluavat asua täällä.
Käännös: Joel Seligson

Månadens citat

// Toit esille aloilleen asettumisen ja
perheen perustamisen. Korppoohan
on kuitenkin aika pieni paikka. Miten
helppoa uskoisit olevan löytää
kumppani, joka myös haluaa asua
saaristossa?

Onhan selvää, ettei jokainen halua
asua saaristossa, mutta jos löytää sen
oikean henkilön, joka haluaa täällä

Att se en värld i ett sandkorn
och himlen i en vild blomma,
hålla oändligheten i sina händer
och evigheten i en timma

NYHET! MAROCKANSKA
LERFAT
MATTOR, KUDDAR &
INREDNINGSARTIKLAR FRÅN
MAROCKO

UUTTA! MAROKKOLAISIA
SAVIVATEJA
MATTOJA, TYYNYJÄ JA
SISUSTUSTUOTTEITA
MAROKOSTA

Välkommen - Tervetuloa!
www.nomadhome.fi
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VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
UNDERHÅLL & REPARATIONER
FÖRSÄLJNING AV MOTORER
BOGSERTJÄNST
VENEIDEN TALVISÄILYTYSTÄ
HUOLTO JA KORJAUSTYÖT
PERÄMOOTTOREIDEN MYYNTIÄ
HINAUSPALVELUA
VI SÖKER OCH FÖR ER BÅT
HAEMME JA TUOMME VENEENNE

0400 844 426
korpomar@saunalahti.fi
www.korpomarinservice.fi

43

44

JUNI 2022

Pro Korpo Bladet

45

Sands’ gungan
av Elis Ekvall (Jansson)
Om sommaren man mötas plär

När aftonsolen i väster ler

på Retais sanden vid gungan

då börjar skarorna samlas.

Kanhända någon som lyssnar här

På vägar, stigar man hör och ser

har varit med i den klungan.

hur glädjeyttringar blandas

I alla fall jag berätta vill

med manskvartetter och kvinnolåt

en liten stråf om i hören.

ty sjunga roar de unga.

Jag själv har sett huru det går till

Och alla följa de strojkan åt

uti den brokiga kören.

dit ned till sanden att gunga.
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På gungan radar sig par vid par

När allt det trevliga tagit slut

så många blott som de kunna

till avfärd skarorna hasta

och några ynglingar giva fart

i långa rader till vägen ut

och sedan alla att sjunga

vid Lyckoberget de rasta.

så att det ljuder kring berg och dal

Och taga ännu ett varmt farväl

i vackra lockande toner.

och skiljas glada och nöjda

Och ungdom samlas i hundratal

med fast beslut att en annan kväll

och myggor uti miljoner.

på gungan åter sig fröjda

När sedan gungandet tagit slut

Så firas kvällar på Retais sand

med liv och lust trådes dansen.

av glädjestrålande unga

Var tredje man sista paret ut

och någon gammal är med ibland

och sist den vanliga ”tjangsen”.

och lyssnar på hur de sjunga.

Då ungmön svär att i lust och nöd

Ty sångens lockande toner nå

bli honom trogen allena

till varje lyssnande öra

som lovat bli hennes tröst och stöd

och därför alla till sanden gå

blott henne ära och tjäna.

att sjunga med eller höra.

På fotot:
Felix Mattsson Rauvas
Martha Mattsson g.Sippel Rauvas
Selma Jansson Gudmunds
Olga Jansson g. Eklund Gudmunds
Edit Jansson Gudmunds
Rufus Eklund Klobben
August Jansson Rauvas
Otto Jansson Norstu
Greta Jansson Åkertback
Mateus Mattsson Rauvas

av Elis Ekvall (Jansson)
f.1898 Korpo d.1922 Australien
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Välkommen till nya Rumar Strand!
Tervetuloa uuteen Rumar Strandiin!
Öppet varje dag | Auki joka päivä kl. / klo 12-22
Njut av sommaren med god mat och svalkande
dryck på vår underbara terass. | Nauti kesästä
hyvän ruoan ja virkistävän juoman parissa upealla
terassillamme.

Rumar Strand
goes
Sommarstart
11.6.2022

Välkommen till
Rumar Strand
med hela familjen
kl. 16-18. Vi ordnar
en liten skattjakt
för barn ålder 7-14.
Alla barn som
deltar får en gratis
glass och de tre
snabbaste får
något speciellt.

Vi ses!

Sven Seligson
Krögare på Rumar Strand

mer info fås på: www.rumarstrand.fi

WALLDÉNS TRÄDGÅRD
WALLDENIN PUUTARHA
DIREKTFÖRSÄLJNING /
SUORAMYYNTI 24 H

Välkommen till Wattkast
boden! Det finns
sommarblommor, gurka,
tomat, sallad, örter, ägg och
yllesockor
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Tervetuloa Wattkast
puotiin! Myynnissä on
kesäkukkia, kurkkua,
tomaattia, salaattia, yrttejä,
kananmunia ja villasukkia
WATTKASTVÄGEN 368

0400 902 727

Hemodlad VARHAISPERUNA
NYPOTATIS suoraan pellolta
färska, handplockade och obesprutade
tuoreita, käsin poimittuja ja ilman torjuntaaineita

sorter/lajikkeet: Timo och Siikli
Direktförsäljning i Äppelboden
Suoramyynti Omenapuodissa

alla dagar/joka päivää kl. 9-21
(senast) från och med midsommarveckan
viimeistään juhannusviikolla.
Kontant eller Mobilepay betalning
Käteisellä tai maksu Mobilpaylla
Tel / puh 040-4131091 ~ Annika

Välkomna - Tervetuloa
WATTKASTVÄGEN 175

Pro Korpo Bladet
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Korpo blev en lite
tryggare plats tack vare
donerad defibrillator
LokalTapiola
Sydkusten
har
donerat en defibrillator till Korpo
Frivilliga brandkår, samt till alla
Korpobor och har därmed gjort
samhället lite tryggare igen.
Defibrillatorn

placerades

på

Korpo

brandstations yttervägg i ett värmeskåp
till

allas

förfogande.

Brandstationsväggen är en naturlig plats
och stationen ligger centralt i Korpo
centrum.

Både

fastboende,

sommargäster och turister har möjlighet
att ta den i användning när det behövs.

Thomas Norrgård, Förvaltningsdirektör för
Lokaltapiola i Korpo och Kjell Eriksson från
Korpo frvilliga brandkår.

Så
En defibrillator, eller i folkmun kallad
hjärtstartare,

är

en

återupp-

livningsapparat som används vid en
farlig

rytmstörning

(hjärtstillestånd).
viktigt

i

hjärtat

Defibrillatorn

hjälpmedel

för

att

är

ett

rädda

människoliv. Om hjärtat stannar har man
endast ett fåtal minuter på sig att agera. I
Finland sker ca 15 000 hjärtstopp per år
och vid hjärtstillestånd måste man agera
fort. Efter att man satt på hjärtstartaren
så

instruerar

apparaten

användaren

här

kommenterar

Sydkustens

LokalTapiola

verkställande

direktör

Kristian Nygrén donationen:
”Det lokala samhället och den regionala
utvecklingen är mycket viktigt för oss. Vi
vill som ett lokalt livtrygghetsbolag
understöda

lokala

samhällsnyttiga
brandkårerna

i

föreningar
projekt.

skärgården

och

Frivilliga
har

en

livsviktig verksamhet och utgör naven
till säkerheten i varje by. Vi ser att
defibrillatorns

placering

på

brandstationen är en naturlig plats.”

med röstanvisningar, vilket gör arbetet

Kårchef Joakim Nyström konstaterar att

enkelt och tryggt. I deffan ingår även en

föreningen

tilläggsdel

vilken

möjliggör

är

mycket

tacksam

för

att

donationen, som innebär en betydande

hjärtstartaren även kan användas på

tilläggsresurs för brandkårens operativa

småbarn på ett tryggt sätt.

verksamhet och för hela bygden.

Pro Korpo Bladet
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Det kommer att ordnas ett tillfälle för
allmänheten att bekanta sig med hur en
defibrillator fungerar. Onsdagen den 8.6
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kl 18.00 har man möjlighet att komma till
Korpo brandstation och se när Röda
Korsets FHJ Korpo avdelning förevisar
deffans användning. Det är viktigt att
känna sig trygg med användningen så
att man vågar ta steget till att öppna
väskan. Röda Korset är LokalTapiolas
samarbetspartner inom samhällsansvar
sedan år 2002.

Korppoosta tulee taas
hiukan turvallisempi
paikka kiitos lahjoitetun
deffan
LähiTapiola
Etelärannikko
on
lahjoittanut
defibrillaattorin
Korppoon VPKlle sekä kaikille jotka
asuvat ja liikkuvat Korppoossa.
Deffa

on

sijoitettu

lämpökaappiin

Korppoon paloaseman ulkoseinälle mistä
se on helppo ottaa tarvittaessa käyttöön.
Paloasemalla

sijaitsee

Korppoon

keskustassa keskeisellä paikalla ja sinne
on

helppo

sydäniskuri

löytää.

Defibrillaattori

otetaan

sydänpysähdystilanteessa.

eli

käyttöön
Sydäniskuri

Kårchef Joakim Nyström
sydänpysähdyksen.
käynnistää

Kunhan

deffan

ääniviestillä

niin

miten

uskaltaa

se

pitää

kertoo
toimia.

Korppoon deffassa on myös lisäosa
joka on tarkoitettu käytettäväksi lapsilla.
LähiTapiolan toiminnanjohtaja Kristian

antaa sähköiskun kahden rintakehään

Nygren

liimattavan elektrodin kautta ja pyrkii

elämänturvayhtiö ja meille on erityisen

”Olemme

siten pysäyttämään sydämen haitallisen

tärkeä

rytmin ja palauttamaan sen normaaliksi.

elinvoimaisuus.

Suomessa noin 15 000 ihmistä vuodessa

yrityksiä ja yhteisöjä jotka ovat mukana

saa äkillisen, odottamattoman

tekemässä yhteiskunnastamme

alueellinen

paikallinen
kehitys

Tuemme

ja

paikallisia

Pro Korpo Bladet
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turvallisen.

Turunmaan

saariston

VPK

N61

paloasemalla

tilaisuus

kaikki

katsomaan

miten

toiminta on elintärkeää ja meille deffan

ovat

sijoitus

deffa toimii. SPRn Korppoon ensiapu

paloasemalle

oli

itsestään

selvyys”

osasto näyttää miten deffaa käytetään

Palokunnan päällikkö Joakim Nyström on
kiitollinen
deffan

tervetulleita

minne

lahjoituksesta
tärkeyttä

operatiiviselle

toiminnalle

ja

korostaa

palokunnan
sekä

koko

seudulle.
Miten deffaa käytetään? Keskiviikkona 8.6
kello 18.00 järjestetään Korppoon

ja yleisö saa kysyä ja kokeilla. Jos tietää
miten deffa toimii niin on helpompi
toimia

nopeasti

Punainen

Risti

kun
on

jotain

sattuu.

LähiTapiolan

yhteiskuntavastuun yhteistyökumppani
jo vuodesta 2002.
Text: Ida-Kajsa Johansson & Tina Roswall
Översättning til finska: Tina Roswall
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serie av Thea Bäckman, 11 år

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
53

21710 Korpo
tel: 040-8281507
Reuven Elgabsi

- bilar, maskiner och cyklar;
service och reparation
- däck, oljor och reservdelar

Grävmaskinsarbeten /
Kaivinkonetyöt
Traktorarbeten / Traktorityöt
Vägunderhåll / Tienhoito
Borstning / Harjaustyöt
Energigrip / Energiakoura
Ved / Polttopuuta
Gräsklippning / Ruohonleikkaus

TORR VED!
1,5 m3 säckar eller levererat i
lösvikt enligt önskemål.

KUIVIA KLAPEJA!
1,5 m3 säkeissä taikka irtona
toivomuksen mukaan.
Transport kan ordnas
myös kotiinkuljetusta!

Nu även sjötransport!
Nyt myös merikuljetus!

Ta kontakt, ota yhteyttä!

HANTVERKSTADEN
I SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM
NÄR? Tisdagar 14:00-17:00
(om inte Corona-läget förvärras)

VAD?

Vi har handledning i vävning, olika
hantverkstekniker, tillverkning av
tändrosor, tovning m.m.

DU

är hjärtligt välkommen med i vår fria
hantverksgrupp, där du gärna får ha egna
idéer! Du har också möjlighet att väva på
egen tid i utrymmet.

INFO / LISÄTIEDOT

ADRESS / OSOITE

Strömma Gård

Bitte Henriksson
0400 99 79 13

Skärgårdscentrum Korpoström,
Korpoströmsvägen 832

Mickel Nyström

ARRANGÖRER:

040-7755830

info@strommagard.fi

Korpo kulturgille r.f, Korpo hembygdsförening r.f, &
Korpo Marthaförening r.f.

@pictures_of_korpo

Korpo hembygdsförening r.f.
säljer boken "Korpo utöar".
Boken finns till salu hos BMA,
i Anna-Lenas blombutik och
på områdeskontoret.

VED till salu
Myydään POLTTOPUUTA
Björk-och blandved
Koivu- ja sekapuuta.

Ring/ soita:
Johan tel. 040 7566492
Erik tel. 0400 829177
Pris:
Korpo Utöar 50 €
Korpo Kyrklandet 50 €
Paket med båda böckerna 90 €

BÅT- och BILPLATSER
uthyres i Galtbystrand
Vuokrataan VENE- ja
AUTOPAIKKOJA
Galtbyn rannassa
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Wattkast K ött
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Försäljning av lokalproducerat naturbeteskött
Myymme lähituotettua luonnonlaidunlihaa

Öppet torsdag 23.6 kl 14-16 och
i juli fredagar kl 14-16 fram till 22.7
Avoinna torstaina 23.6 klo 14-16 ja
perjantaisin klo 14-16 22.7 asti

Välkomna! / Tervetuloa!
Wattkastvägen 99, 21710 Korpo
tel. / puh. 050 3080265
facebook: wattkast kött

Korpo-Houtskär-Iniö
Krigsveteraner r.f.
håller vårmöte onsdagen
den 8 juni 2022 kl. 14.00
på restaurang Buffalo i
Korpo.
Stadgeenliga ärenden.

Berit tackar
hjärtligt för
uppvaktningen!

Tusen tack!!
Tack till Korpo kapellförsamling för gott
samarbete,
Tack till Kjell på Buffalo för den goda maten,

Tack till Carina på BMA för de fina kakorna,
Tack till Markus och Björn för musiken,
Tack till alla som donerat lotterivinster,
Tack till Anna-Lena för de vackra blommorna,
Tack till alla gäster som kom på festen.
Ulla tackar för all uppvaktning med blommor
och gåvor

Välkommen

FRK Korpo avdelnings vänner

björkö.fi
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ulkosaaristo.fi

MÖKKI LEVILTÄ
Villa Silja
Kätkänkuja 4, 99130 Kittilä
www.mökkileviltä.fi
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Haluatko pelata BRIDGEÄ?
Haemme pelaajia ystävälliseen Bridgenpeluun Korppoon seudulla ajalle
20.5.-24.9.

Vill du spela BRIDGE?
Vi söker spelare till vänliga
Bridge-spel i Korpo området för
tiden 20.5.-24.9.

Joel ja/och Beverly Seligson
joelseligson@gmail.com
040 259 3630
(18.5. lähtien / från 18.5.)
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When you have an art residency on a small island in the archipelago, and a new and
horrible war hits a "nearby" country... what is the best you can do to help those
people in need?
Yes, you are right, make an open call and offer a residency for those artists that need
to leave the country to have a safe place to stay and create. And that's exactly what
AARK's owner and manager Renja Leino did. Two artists from Ukraine found their
way to the residency through a long and complicated process, and they want to share
their art and their stories with us.

Oksana Mykhanko
/ Hello Oksana. Welcome to Korpo. Can you tell us what you
are doing here, and how did you find your way to Korpo and
AARK?
Hello! I am an artist from Ukraine. I was studying monumental
painting in Lviv Academy of Art, but lately I was making more
graphic works.
When the war came, everything stopped working and there was no job. Other
countries also started helping Ukrainians and Ukrainian artists. But most of the

propositions were for people who left the country. But I didn't plan to move, so I
started looking for some support for artists who stay in Ukraine. I filled some
applications and had an answer from HIAP (Helsinki International Artist Program) to

59 take part in Ukraine Solidarity Residency. A few Residencies take part in this program,
and I was assigned to AARK in Korppoo. This is my first visit to Finland and I must say
that I like to be here and I am also very happy to be in Korppoo!

/ Could you tell us where you lived before having to leave the country, and how
were the living conditions for you?
I'm from western part of Ukraine and the last city I lived in was Ivano-Frankivsk. It’s
not a city in the front line, but a lot of Ukrainians came there escaping the war. There
is no safety anywhere. You always have to be careful. We were volunteering almost
from the first day of the war. It was very hard to paint because of all the air raid
sirens. Life has really changed.
/ Can you tell us something about your art, your creativity? What are you working
on right now?
Now I have a possibility to work. I also tried something new. These are fabric collages
and of course the main term of them are boats! I have a window view with boats, so
no other choice. And they also pass the nature of the archipelago. Of course, I made
some works about war. I painted ruined buildings. It was hard to start painting
something else but war. But at some point, I understood that now I'm here in Finland,
and I should show that in my artworks. Now I have some paintings with boats, local
churches, but also destroyed Ukrainian buildings and some sketches.
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/ Is there anything specific that you would like to tell our readers, or something
you would need from our community?
I want to thank everyone for all their support and help! AARK is a great place to be
here and work.

THANK YOU OKSANA! <3

Tata Asteri
(Tetiana Skorokhod)
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KIITOS, MAAILMALLE!
Tervehdin sinua, hyvä ihminen!
Missä sinä olet?
Minä – olen planeetalla Maa.
Se on vihreä ja vaaleansininen, niin paljon täällä on vettä ja kasveja.
Ihmiset ovat jakaneet sen eri valtioihin.
Sininen taivas ja keltaiset pellot – niistä kertoo Ukrainan valtion lippu.
Siellä minä synnyin.
Lapsuudesta asti olen halunnut tulla toimittajaksi, ja sittemmin olen
opiskellut Kiovan Kansallisessa yliopistossa. Olen aina halunnut oppia
kuulemaan ja ymmärtämään sinua. Siitä kertovat minun artikkelini, kirjani,
valokuvani ja lauluni.
Eilen näin painajaisunen, että minun maalleni tuli sotajoukko.
Näin unessa ankaria taisteluita, evakkojunia, äitejä jonottamassa maitoa
lapsille.
Aluksi minä itkin.
Mutta sitten ymmärsin nopeasti: minun täytyy ehtiä kertoa sinulle omasta
maastani. Sen vuoksi lähetän sinulle oman viestini. Se on rakkauden viesti.
Minua kutsutaan Tata Asteriksi. Se on minun syntymänimeni Tatjana
Zvezdochkina käännettynä latinan kielelle. Passissa seisoo miehen
sukunimi – Skorokhod. Se tarkoittaa sananmukaisesti nopeaa kulkemista.
Ja minä haluan, että minun viestini kauneuden voimasta saapuisi pian
luoksesi.
Vielä minä ehdin hymyillä sinulle!

Rakastatko kukkia?
Tiedätkö, minä kuuntelen niiden kertomuksia elämästä, matkoista,
rakkaudesta.
Myöhään illalla, kun taivaalle ilmestyvät tähdet, astun ulos kuullakseni,
mistä terälehdet puhuvat taivaan kanssa.
Ja aamunkoitteessa minä herään ottaakseni kuvia, kun luonto odottaa
auringonnousua.
Entä tiedätkö, kuinka hyttyset iloitsevat minusta! On totta, olen niille vain
ruokaa. Ja suojaksi minä puen käsineet ja mehiläishoitajan hatun.
Pidätkö sinä enemmän puutarhan kukista vai villiruusuista?
Minä pidän niistä yhtä paljon ja tiedän, että ne ovat erilasia, mutta ne
kuuntelevat yhdessä yöllistä taivasta.
Ukrainan symboli on unikko.
Suomen kansalliskukka on kielo.
Kielo on aina mukanani, koska se on minun syntymäpäiväkukkani.
Entä – rakastatko omenoita?
Sinä

näet,

miten

ne

loistavat

aamun

sarastuksessa,

aamukasteen

peseminä.
Näin sinä näet, miten kasvit pystyvät olemaan ystäviä – kasvit, jotka
kasvavat samassa maassa. Niitä yhdistää taivas, aurinko, tähdet, maa,
kaste ja tuulet.
Ne ovat kaikkia varten.
Vielä minä ehdin hymyillä sinulle!

Rakastatko merta?
Ajattelen, että kaikki rakastavat sitä.
Minun maassani se on lämmin kesällä ja jäätyy vain harvoin talvella.
Se on monivärinen ja erittäin ystävällinen.
Me juttelemme aina sen kanssa.
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Se antaa minulle lahjoja. Minä laulan sille lauluja. Ja otan valokuvia sinua
varten aalloista ja simpukankuorista.
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Vasta viime vuonna olen oppinut valokuvaamaan levää ja valmistauduin
ottamaan

sarjan

valokuvia

siitä,

kuinka

merellä

aloitettiin

taisteluharjoitukset.
Minun oli matkustettava pois. Meri tuli surulliseksi ja valmisti minulle
hyvästiksi lahjan.
Uin illalla ja yhtäkkiä näin, että läheisyydessä, noin viidenkymmenen
metrin päässä minusta vilahti jotakin tummaa.
Sammakkomies?
No ei kai hai!
Samassa silmänräpäyksessä kolme delfiiniä ui luokseni, ne ympäröivät
minut omalla ihmeellisellä tanssilla eviään heilutellen.
Enkä minä kertonut tästä kenellekään, mutta nyt puhun.
Nyt, kun olen nähnyt painajaisunen sodasta, ajattelen, miten siellä voivat
ystäväni – delfiinit?
Mitä mieltä sinä olet, onko niillä kaikki kunnossa?
Näetkö jälkiä hiekassa?
Tässä minun.
Ja tässä sinun.
Vielä minä ehdin hymyillä sinulle!

Rakastatko lähdevettä?
Vartuin siellä, missä graniittikallioilta virtaa lähdevesi. Vesi tuo mukanaan
puhtautta, sanan, valon ja äänen lahjoja.
On mahdollista istua pitkään lähteen luona ja kuunnella sen laulua.
Kolme vuotta sitten ensi kerran otin kuvia lähdevedestä.
Enkä uskonut silmiäni!
Mitä tämä on?
Miksi vesi näyttää vaaleansinisiltä juurilta, silkiltä, lankakerältä?

O – o – o. Lähdevesi?
Siitä alkaen se on ollut minun sankarittareni, ja kiiruhdan aina iloisena
tapaamaan lähteitä.
Muinaisista ajoista alkaen niitä on nimitetty lähteiksi.
Tässä on se salaisuus. On mahdollista, että nimenomaan vesi on elämän
lähde.
Tiedemiehet tutkivat nyt tätä.
Ja minä peseydyn lähdevedessä, ja yhdessä sen kanssa luomme kuvia.
Aseta kämmenet alle. Se vesi on sinua varten.
Ja minä ehdin hymyillä sinulle!

Rakastatko seppeleitä?
Viime kesänä minä asuin seuduilla, joilla oli paljon kukkia, yrttejä ja
marjoja. Ihanien Karpaattien vuorten läheisyydessä. Ja olen lukenut, että
kansan kalenterin mukaan ennen elokuun 15 päivää oli tapana sitoa
seppeleitä vaaroilta suojelemiseksi. Minäkin keräsin ruohoja, tyrnin oksia,
monenlaisia yrttejä – ja niin punoin ensimmäisen oman suuren seppeleen.
Yksinkertaisesti, minä todella halusin tehdä sen!
Mäkimeirami on minun maani ihana sakraalinen yrtti. Se parantaa ja antaa
voimia.

Ajattelen,

että

juuri

mäkimeirami

antoi

minulle

impulssin

seppeleiden tekemiseen.
Se oli oivallus!
Tiedäthän sinä, mitä se on, kun pääset innostuksen pyörteisiin.
Unikko ja heisipensaan marjat, tammenlehvät ja omenapuun oksat pohjiksi
– kaiken antoi luonto oikealla hetkellä. Minulle jäi vain tehtäväksi kerätä
materiaali ja solmia seppeleet. Joskus korkeassa ruohikossa kastuivat
kengät ja piikit pistelivät käsiä.
Mutta kun seppele oli valmis – kuvittele, kuinka paljon iloa se antoi!
Haluan jakaa sinun kanssasi tämän ilon.
Vielä minä ehdin hymyillä sinulle!
THANK YOU TETIANA! <3
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OBS!
I Korpo finns för tillfället tre defibrillatore r för användning i

65 nödsituationer. De förvaras på följande ställen:

- Korpo områdeskontor (tillgänglig även då Hjalmar's är öppet)
- Skärgårdscentrum Korpoström
- Korpo skolcentrum
- Korpo Brandstation, Tallbackabägen 6. Tillgänglig 24/7
På Norrskata finns en defibrillator för användning i nödsituationer. Den förvaras på
Norrskata brandstations yttervägg och är tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

HUOM!
Korppoossa on tällä hetkellä kolme sydäniskuria käytettävissä hätätilanteissa. Ne
sijaitsevat:
- Korppoon aluekonttorissa (saatavilla myös Hjalmar’sin aukioloaikoina)
- Saaristokeskus Korpoströmissä
- Koulukeskuksessa
- Korppoo paloasema, Mäntymäentie 6. Saatavilla 24/7
Norrskatassa on sydäniskuri käytettävissä hätätilanteissa.Se sijaitsee Norrskatan
paloaseman ulkoseinällä ja on saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

PRO

KORPO
Annonspriser (normalpris)
Ilmoitushinnat (normaalihinnat)

BLADET
Annonspriser för medlemmar i Pro Korpo
lmoitushinnat Pro Korppoon jäsenille

helsida / kokosivu 60 €
1/2 sida / sivu
35 €
1/4 sida / sivu
25 €

Deadline för juli är måndag 13.6.2022
Viimeinen jättöpäivä heinäkuulle on maanantai 13.6.2022

helsida / kokosivu 50 €
1/2 sida / sivu
30 €
1/4 sida / sivu
20 €

Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com

Julinumret utkommer fredagen den
Heinäkuun numero ilmestyy

1.7.2022

Hälsovårdscentralen i Korpo
Korppoon Terveyskeskus
Hälsocentralerna i Pargas har ett nytt telefonnummer:
Paraisten terveyskeskukset saivat uuden puhelinnumeron:

02 454 5200
Lääkärin vastaanotto

Läkarmottagningen

Kiireelliset sairaustapaukset – päivystys:
Brådskande ärenden-jour 02-4545200 kl 8-9

02 454 5200 klo 08-09.

Icke brådskande ärenden 02-4545200 kl 9-13

Kiireettömät sairaustapaukset: 02 454 5200

enligt följande; tryck1 svensk service, tryck 2

klo 09-13 seuraavasti; paina 1 ruotsinkielinen

finsk service sedan välj 4 så får man service

palvelu, paina 2 suomenkielinen palvelu –

direkt från Korpo hälsocentral.

valitsemalla seuraavaksi 4 saat palvelua
suoraan Korppoon terveysasemalta.

VID BRÅDSKANDE SJUKDOMSFALL KONTAKTA 112
KIIREELLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SOITA 112
Hälsovårdare
vardagar

12:30-13:00
0404885815

Terveyshoitaja
arkisin

Sjukvårdsmottagningen
vardagar (ej tisdag)

8:00-09:00
040 488 5814

Sairaanhoidonvastaanotto
arkisin (ei tiistaisin)

Rådgivningen (Nagu)
vardagar

11:30-12:00
0400 117 153

Neuvola (Nauvo)
arkisin

Tandvården
tidsbeställning kl.

akut 8:00-9:00 akuutit
09:00-11:30
02-4545300

Hammashoito
klo. ajanvaraus

Fysioterapi
Telefontid endast tisdagar 8-9.
Finns även tider att boka via elektroniska
tjänster vilket gäller dem som har en giltig
fysioterapiremiss.

Fysioterapia

040 488 5816

Puhelinaika tiistaisin klo 8-9.
Löytyy myös vapaita aikoja sähköisen
varausjärjestelmän kautta heille, joilla
onvoimassa oleva fysioterapialähete.

Pargas Hälsostation / Paraisten terveysasema 02-4545220
Samjouren i Åbo / Turun Yhteispäivystys 02-3138800

66

Korpo
Apotek / Apteekki
må/ma 9:00–15:00
ti
9:00–13:00
ons/ke 9:00–15:00
to
9:00–13:00
fre/pe 9:00–13:00
Tel/Puh:
02 463 1366
Mäntymäentie 2, 21710
Korpo.

Taxi
Lehtonen 0400 574013

Korpo Bibliotek
Korppoon Kirjasto
må/ma 10 – 15
ti
14 – 19
on/ke – stängt / suljettu
to
10 - 15
fre/pe 10 – 15
Biblioteket är meröppet alla
dagar kl. 8-21. Du kommer in med
bibliotekskortet och en PIN-kod.
Kirjasto on omatoimisesti auki
joka päivä klo 8-21. Pääset sisään
kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Välkommen! Tervetuloa!
Verkanvägen 1 / Verkanintie 1
040 - 488 5793
biblioteket.korpo@pargas.fi
www.blanka.fi

